
Team Bestuursondersteuning 
 
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 1 juni 2021 
 
Nr. afd. agendapunt/besluit 
      
 

1 
 

SO Collegevoorstel inkoop voorliggend veld 
 
Toelichting: 
De gemeente Goirle heeft voor de uitvoering van voorzieningen in 
het voorliggend veld in 2018 een aanbesteding doorlopen die 
geleid heeft tot het inkopen van het welzijnswerk, maatschappelijk 
werk, jongerenwerk, onafhankelijke clientondersteuning en 
dementieconsulenten. De contracten liepen vorig jaar af en zijn 
verlengd tot januari 2022. Deze contracten hebben geen juridische 
verlengingsmogelijkheid. Deze diensten dienen daarom opnieuw 
ingekocht te worden zodat de nieuwe contracten ingaan op januari 
2022. 
 
Besluit:  
In te stemmen met het Openbaar Europees aanbesteden van de 
diensten in het voorliggend veld middels een inkoopprocedure 
voor SAS-diensten. 
 

2 
 

FY Randvoorwaarden Locatie Boerenschuur Tuinmeubelen 
 
Toelichting: 
In de notitie Woningbouwprogramma en prioritering 2020, heeft 
het college vastgelegd hoe zij, bij de nieuwe woningbouwlocaties, 
sturing wil geven om zo goed mogelijk invulling te geven aan het 
gewenste woningbouwprogramma. 
De eerste stap daarbij is dat zij randvoorwaarden stelt voor de 
nieuwe locaties. Voorgesteld wordt om de randvoorwaarden voor 
de locatie Boerenschuur Tuinmeubelen, die zijn opgenomen in de 
bijlagen, vast te stellen. 
 
Besluit:  

1. De randvoorwaarden voor de locaties Boerenschuur 
Tuinmeubelen vast te stellen. 

2. De initiatiefnemer hiervan in kennis te stellen. 
3. De gemeenteraad informeren over de vastgestelde 

randvoorwaarden met bijgevoegde RIB. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 
 
 

FY Beslissing op bezwaar de heer X 
 
Toelichting: 
Op 12 januari 2021 heeft de heer X een e-mail gestuurd aan de 
wethouder met als bijlage ‘Memo Het Gooi’ van datum 11 januari 
2021. Daarin heeft de heer X aangegeven het niet eens te zijn met 
de stelling van het college, aan hem gecommuniceerd per brief d.d. 
4 januari 2021 (en verzonden per e-mail op 6 januari 2021), dat hij 
geen belanghebbende is bij de ontwikkeling van de hoek 
Tilburgseweg / Kalverstraat in Goirle. Per e-mail van 13 april 2021 
heeft de heer X het college in gebreke gesteld vanwege het niet 
tijdig beslissen op zijn bezwaar. 
 
Besluit:  

1. Te besluiten het bezwaarschrift, onder verwijzing naar 
het advies van de commissie bezwaarschriften, van de 
heer X niet-ontvankelijk te verklaren. 

 

4 BV Collegeadvies jaarstukken 2020 
 
Toelichting: 
Het college legt aan de raad over elk begrotingsjaar 
verantwoording af over het door hem gevoerde bestuur, onder 
overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. De raad stelt de 
jaarrekening en het jaarverslag vast. Het college dient de 
vastgestelde jaarrekening en het jaarslag voor 15 juli 2021 aan 
Gedeputeerde Staten te verzenden. 
 
Besluit:  

1. Instemmen met de jaarstukken 2020; 
2. De raad voorstellen om in te stemmen met bijgevoegd 

raadsvoorstel en -besluit. 
 

 


